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1920  11  ŽEMAI I   KUNIGAIKŠ IO  BUTIGEIDŽIO  7-OJO  
P STININK   PULKO  PRANEŠIMAS  APIE  KOVAS  PRIE  GIEDRAI I  

 
Iš  pranešim   9  pulko  vado  paaišk jo,  kad  lenkai  supa  m s   kair j   sparn ,  t.  y.  9  pulko  

bar   ir  sulig  paskutinio  pranešimo  lenkai  veda  puolim   link  Poželvos1.  15  valand   pranešta  iš  
9  pulko,  kad  II  kuopa  9  pulko  atsitrauk   iš  Rukšmanc 2  ir  už m   bar   ant  linijos  ežero  ir  fl.  
Kurski3,  II  bataliono  to  paties  pulko  atsitrauk   ant  linijos  Kemeli-Statkšniški4.  Tokiu  b du  kelias  
  Poželv   tapo  atidengtas.  Gav s  š   pranešim   7  p.  pulko  vadas  praneš   divizijos  vadui  apie  
bendr   pad t .  Divizijos  vadas  nepasitik damas  j gomis  9  pulko  dav   par dym   7  pulko  
vadui  išsi sti  vien   batalion   Poželvos  link.  Sulig  šiuo  7  pulk.  vadas  dav   par dym   3  
bat/aliono/vadui  vyr.  leit.  Balnui  nuvykti    m.  Šešoli5.  Radus  štabui  9  pulko  orientuoto  pad jime  
išvedant  žvalgyb   ant  Poželvos,  užimti  š   punkt   nev luojant  ir  neužtraukiant  žygiavimo.  
Susirišus  su  9  pulku,  vesti  antpuol   Giedrai i   link.  Iš  dešin s  9  pulkas  iš  kair s  Mol t   grup ,  
kuri  susigrupuos  ir  vykdys  puolim   taip  pat  Giedrai i   link.  Pranešimas  si sti  skrajojan iu  paštu  
per  punktus  Zybaly6,  Rograš izna7.  Divizijos  vado  sakymu  sakyta  veikti  kaipo  atskira  grup . 

Gav s  š   sakym   3  bat.  vadas  išvyko  i  Šešolius. 
Remdamasis  suteiktomis  žiniomis  vietini   gyventoj ,  9  pulko  vadas  praneš ,  kad  Poželvoj  

randasi  daug  raiteli -lenk .  Be  to,  dar  28  d.  spalio  apie  16-17  val.  b relis  lenk   raiteli   buvo  
m.  Šešolius,  kur  sulig  žmoni   pranešim   buvo  paimti  3  m s   raiteliai. 

7  p/ulko/  3  bat/aliono/vadui  apie  visa  tai  pranešti. 
7  p/ stinink /  pulko  vadas  sakymu  divizijos  vado  praneš   9  pulko  vadui  28-X  apie  19  val.,  

kad  jisai  traukt si  ir  koncentruot si  rajone  m.  Šešole  d l  bendro  veikimo  su  3  bat.  7  pulko. 
Taip  pat  sak   vietinei  komendant rai  su  visu  jos  turtu  vykti    Ukmerg ,  palikus  visus  

rikiuot s  kareivius  su  karininku  ant  plento  Ja i n 8  kaime,  kur  saugojimui  užimti  kelius  
einan ius  nuo  m.  Šešoli     plent   ir  vadui  eskadrono  sak   žvalgyti  Ukmerg s  plent . 

V liau  apie  valand   23,3  bataliono  vadas  praneš ,  kad  m.  Šešoli   už m   ir  stato  apsaug   
budria  žvalgyba  Poželvos  link. 

Žvalgai  praneš   vairiai:  vieni  praneš ,  kad  Poželvoj  randasi  pulkas  lenk   raiteli ,  kiti  kad  
eskadronas.  Apsvarst s  pad t ,  bataliono  vadas  nusprend   nakty  atakuoti  iškvartiruotus  
Poželvoje  raitelius,  d l  to  sak   batalionui  kovos  tvarkoje  žygiuoti  per  Mateikiškius-Rozališkius  
Poželvos  link.  Už mus  Rozališki9,  tapo  atskirti  keliai,  vedantieji  iš  kit   /viet /    Poželv .  Ap jimu  
paimta  Poželva,  bet  priešo  nerasta.  Tuomet  3  bataliono  vadas  pasiunt   vien   kuop   Giedrai i   
link.  Apie  8  val.  t   pa i   dien   Bikon   miške10  užklupo  lenk   eskadron   13  pulkas,  kur  durtuv   
ataka  kaimas  tapo  paimtas,  8-tai  kuopai  sakyta  žygiuoti  pirmyn,  o  9-tai  -  pastiprinti  grandin   
8  kuopos  ydant  tokiu  b du  pailginus  bar .  Bikancuose11  paimta  70  arkli   ir  7  lenkai  nelaisv n.  
                                                           
1  Lietuvos  kariuomen je  iš  pradži   buvo  naudojami  seni  rus   žem lapiai,  ir  d l  to  šiame  dokumente  jais  remiantis  
surašyti  sulenkinti  ar  surusinti  vietovi   pavadinimai.  Poželva  šiuo  metu  vad.  Paželv  
2  Rukšmancai  -  Ruškonys 
3  Fl.  Kurski  -  Kursko  palivarkas 
4  Kemeli  -  Kiemeliai;  Slatk niški  -  Statk niškis 
5  Šešoli,,  Šešuole  -  Šešuoliai 
6  Zybaly  -  Zibalai 
7  Rograš izna  -  Ragaun  
8  Ja i nai  -  Ja ionys 
9  Rozališki  –  Razališkiai 
10  Bikon   miškas  -  Bikoni   miškas 
11  Bikancuose  -  Bikonyse 
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Lenkai,  pat myj   m s   nedideles  j gas,  ryžosi  atimti  užgrobt   turt   ir  m   mus  supti  iš  
dešin s  ir  kair s.  Kadangi  iš  dešin s  ir  kair s  mus  nieko  nebuvo,  tod l  pris jo  mums  trauktis  
Poželvos  link.  Po  to  3  bat.  apsistojo  Paškancuose12  kur  už m   visus  kelius,  vedan ius    
Ukmerg ,  /ir/  nutar   laukti  tolimesnio  sakymo. 

V liau  7  pulko  vadas  30  d.  11  v.  praneš ,  kad  divizijos  vadas  sak   7  valand   31  d.  visom  
grup m  užimti  priešo  antpuolin   pad jim   ir  7.30  v/aland /visiems  prad ti  antpuoli...  praneš ,  
kad  pirmas  batalionas  demonstruos  puolim   virš  min t   grupi .  Ant  Maišeli ,  Jodiški .    rajon   
Poželvos  grup s  iš  Ukmerg s  išvyko  b rys  5  baterijos.  B rys  gi  6  baterijos  apšaudin s  lenk   
užpakali  srityje  Ribikance13,  Karolince14,  Šupeni15.  Kartu  su  šiuo  pasiunt   operatyvin   pulkui  
sakym   orientavimuisi  bendro  stovio. 

Atvykus  batalionui  2  pulko  3  bat.  vadas  nutar   s ryšyje  su  2  pulku  t sti  puolim   toliau.  
Susitar   išeiti  20  val.  30/X.3  bat.  7  pulko  tur jo  žygiuoti  keliu  Semeniški16  -Poželva  -  
Giedrai iai.  3  bat.  2  pulko  keliu  Mateikiški  -  Karoliški  -  Lelekancy17.  Iš  žvalg   pranešim   
paaišk jo,  kad  priešas  apie  du  eskadron   apsistojo  Poželvoj  ir  išstat   užtvaras  ant  keli   
Poželva  -  Nydoki  -  Skoly18.  Sulyg  sutarties  batalionas  7  pulko  išvyko  paskirt   valand   ir  apie  
22  val.  už m   k.  Skoly  kur  sužinojo,  jog  Poželvoj  lenk   neb r  ir  pasitrauk   Giedrai i   link  
praneš s  apie  tai  bat.  2  pulko.  Pri j s  prie  Vw.  Lowmiany19,  rado  lenk   sargyb   kuri   visai  
užpuol   ant  užvoros  ir  išvaik   prieš   už m   kaim .  Kad  nedavus  laiko  priešui  susikoncentruoti  
3  bat.  vadas  sak   forsiruotu  maršu  eiti  pirmyn  ir  atakoti  kaim   Bast n   kur  buvo  iškvartiruoti  
2  lenk   eskadronai,  iš  kuri   vienas  kulkosvaidininkai. 

Po  1/2  val.  m šio  kaimas  tapo  m s   apsuptas  ir  paimtas  su  visa  j   gurguole  ir  arkliais.  
Kai/p/  pasirodo  prie  Bast n   buvo  iškvartiruoti  7  eskadronai.  Pavoj   pajut   m   smarkiai  iš  
ap jim   pulti  ir  supti  batalion .  Kadangi  b/atalio/nas  2  pulko  paskirt   valand   neišvyko  ir  laiku  
nepribuvo.  Tod i  b-nai  7  pulko  priversti  buvo  trauktis.  ia  priešas  pasinaudojo  sp jimu  atkirto  
mums  keli   ir  bat-nas  palikdamas  vis   grob   lenkams  prasimuš s  atsitrauk   ant  Bikanc   link  
kur  ir  apsistojo  iki  rytui. 

Sulig  operatyvio  sakymo  6  bat.  atvyko    dv/ar /  Šešolius  apšaudymui  priešo  vadai  eskadrono  
sukoncentravo  savo  eskadron   rajone  Oljan 20.  2-as  batalionas  t s   sustiprint   žvalgyb . 

9  pulkas  3  bat.  7  p.  2  pulkas  ir  Mal t 21  grup   dar   antpuol   ant  Giedrai i   kuopos  to  
bataliono  ligo  7  val.  pa m   išeinam j   puolimui  viet . 

2  kuopa  liko  prie  bat-no  štabo  atsargoj.  M šyje  dalyvavo  1  ir  3  kuopos.  2  batalionas  8  val.  
prad jo  puolim   nuo  linijos  Oljany,  Šešolki22,  Šešuole.  12  val.  už m   su  m šiu  front   Jodiški,  
Orliki23,  bet  padid jus  lenk   j goms  iš  rezervo  kontrantpuoliu  j   m siškiai  priversti  buvo  
atsitraukti  ant  linijos  Pajuodze  Gaidele24.  Ant  nakties  kuopos  bataliono  atsitrauk   ant  linijo/s/  
Oljany,  Šešolka,  Šešoli. 
                                                           
12  Paškancuose  -  Paškonyse 
13  Ribikance  -  Ribikonys 
14  Korolince-  Karališkiai 
15  Šupeni  -  Šup niai. 
16  Semeniški  -  Semeniškiai 
17  Lelekancy  -  Lelekonys 
18  Nydoki  -  Lyduokiai;  Skoly  -  Skuoliai 
19  Lowmiany  -  Laum nai 
20  Oljanai  -  Alionys 
21  Mal tai  -  Mol tai. 
22  Šešolki  -  Šešuol liai. 
23  Orliki  –  Ališkiai. 
24  Pajuodze  -  Pajuodžiai;  Gaidele  -  Gaideliai. 
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Iš  m s   pus s  buvo  sekanti  nuostoliai.  Sunkiai  sužeistas  ir  pateko  nelaisv n  I  k/  uopos/  

vadas  Olgilas.  6  nukauti,  5  sužeisti,  35  pateko  belaisven  iš  kuri   6  sužeisti,  29  dingo  be  žinios,  
4  pab go  ir  4  peršalo.  7  kuopos  vadui  ltn.  erniui  buvo  sakyta  pasi sti  1  b r     kaim   
Bojary25  d l  išstatymo  sargybos  i  saugojimo  dešinio  sparno  to  bat/aliono/. 

3  bat/alionas/  7  pulko  vykdant  sakym   jo  link  Giedrai i .  Atvyk s  3  bat.    dv/ar /  Šup ni   
ir  rad s  9  p.  I  bat.  vedant  antpuol   susijung s  su  9  i  2  pulkais  žygiavo  link  Bekupi 26  dv/aro/.  
Priešas  met si  kontr.  atakon  ir  privert   netvarkoj  trauktis.  Tuomet  3  b.  7  p.  vadas  atideng   
stipri   ugn   ir  tokiu  b du  sulaik   priešo  antpuol   ir  privert   juos  trauktis  atgal. 

3  bat.  7  p.  susimaiš s  su  Mal t   grupe  visu  frontu  pasist m   pirmyn  ir  po  m ši   buvo  
užimti  Giedrai iai. 

 
 
 
                  (Iš:  Lietuvos  istorijos  straipsni   ir  dokument   rinkinys.  Vilnius,  1999,  p.  456-458)   

                                                           
25  Bojary-  Bajorai. 
26  Bekupi   -  Bekup s 


